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SEVERINO CAFFER, filho de Raul Caffer e Maria da Silva Candelária
Caffer, nasceu no dia 29 de dezembro de 1964, em Marinópolis – SP. Ainda criança
mudou-se com a família para Palmeira d´Oeste – SP. Estudou até a 5° série do ensino
fundamental, apesar da insistência de sua madrinha para prosseguir nos estudos.
Começou como aprendiz de Sapateiro aos 12 anos de idade na Ferreira
Calçados e tornou-se um artesão sapateiro, de rara qualidade, trabalhando na mesma
empresa durante toda sua jornada profissional.
Desenvolveu trabalho significativo para a ACEFFI – Associação Comunitária
Eugênio Finotto Filho, junto com sua esposa.
Com o advento da radiodifusão em Palmeira d´Oeste iniciou como locutor de
rádio. Radialista autodidata, responsável, pontual, colaborativo e muito querido pelos
ouvintes e por todos os seus companheiros da SKALA FM. Trabalhou, apesar de sua
grave enfermidade, até os últimos dias da sua vida irradiando alegria, reflexões e
esperança.
Recebeu a condecoração de “Honra ao Mérito” da Associação Comercial
Industrial de Palmeira d´Oeste, pelos serviços prestados ao comércio e entidades do
Município. SEVERINO CAFFER estava sempre de prontidão para conduzir e
animar os principais eventos promovidos pelas entidades de Palmeira d´Oeste.
Para homenageá-lo o estúdio de Transmissão da SKALA FM recebeu o nome
de “Estúdio SEVERINO CAFFER”.
Recebeu homenagem póstuma pelos relevantes serviços prestados ao
município, com a realização do “Campeonato de Futebol de Salão SEVERINO
CAFFER” e nominação do CALÇADÃO SEVERINO CAFFER na área calçada
da Avenida Euclides da Cunha, no centro de Palmeira d´Oeste - SP.
SEVERINO CAFFER viveu com intensidade todos os anos da sua vida,
conduzindo–a de modo digno, conquistando com isso muitos amigos e admiradores.
Lutou bravamente durante muitos anos contra o câncer que insistia em prejudicá-lo,
mas mesmo assim, transmitia força e esperança para todos aqueles que estavam em
situação semelhante.
SEVERINO CAFFER completou seu ciclo de vida aos 50 anos. Faleceu em
07/01/2015, mas sua garra e sua voz jamais serão esquecidas.

